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مع  مفرو�شة  فندقية  <غ��رف��ة 
م��دي��ن��ة دم�شق  و���ش��ط  ح��م��ام 

الأ�شبوعي  و  اليومي  لالجار 

لليلة  ل.�����س   5000 ب�����ش��ع��ر 

ال�����������������واح�����������������دة ه������������������  : 

 0955560319
الدحاديل  يف  بيت  <لالجار 
�شوق اخل�رضة على التو�شرتاد 

غرفة و �شالون مفرو�س ه� : 

 0991815828

<مطلوب اأرقام اكتتاب �شبابي 
�شاحية قد�شيا و دميا�س للبيع 

و �شقق خم�ش�شة و م�شتلمة 

بال�شاحية و الدميا�س للجادين 

فقط ه� : 0988266149 

ور�شة يف احلريقة �شارع فخر 

ال���دي���ن ال������رازي م��ق��اب��ل بنك 

ال�شالمي ط3 م�شاحة 100م2 

/ ور�شة فروغ جتاري / ه� : 

0951526241
<للبيع حمل بركن الدين ا�شد 
الدين م�شاحة 18م2 + �شقيفة 

طابو جاهز للعمل بدون و�شيط 

امل���ط���ل���وب 28 م���ل���ي���ون ه����� : 

 0933331056
<للبيع او املقاي�شة على منزل 
حمل جتاري بابو رمانة موقع 

ال�شيافة  ق�رض  �شاحة  مميز 

جانب بنك الردن 30م2 يوجد 

بوفيه و منتفعات ت�شليم فوري 

 : ه�����������  م�������ل�������ي�������ون   125
 0951553163

<ل��ل��ب��ي��ع حم���ل يف ج��رم��ان��ا 
����ش���اح���ة ال���رئ���ي�������س م��ق��اب��ل 

20م2  م�شاحة  ال�شريياتيل 

فروغ + ملكية / �شمن عبارة 

 –  0951418823  : ه���   /

 5621230

<للبيـــع شـــقة ســـكنية 
بالسبينة جانب جامع 
نصـــف  زكريـــا  حســـن 
مســـاحة   3 ط كســـوة 
حجـــر  ء  بنـــل  2 9م 3
يسعر 17 مليون يوجد 
 : هــــ  للمصعـــد  مـــكان 

 0959919049
<للبيع منزل بالعدوي مقابل 
�شوكة  ط7  احل��ي��اة  م�شفى 

�شمال غرب م�شاحة 170م2 

/ 3 نوم / اك�شاء قدمي طابو 

الت�شليم فوري ب�شعر  200 

مليون ه� : 0961162162 

فـــي  للبيـــع  ل  <منـــز
أبـــراج  القابـــون جتمـــع 
وزارة األوقاف  جمعيـــة 
/ أبـــراج نظامية / كتلة 
مســـاحة   8 ط ثالثـــة 
112م2 زاويـــة جنوبية 
غربيـــة علـــى العظـــم / 
تســـليم جمعيـــة / هــــ : 

 0937390530
<ل��ل��ب��ي��ع رق����م اك���ت���ت���اب يف 
ال�شكن ال�شبابي رقم متاأخر 

 –  0951418823  : ه���� 

 4472374

مشروع دمر 
<للبيع منزل مب�رضوع دمر ج 3 
جانب م�شجد الوليد بناء حجر 

ط3 �شمال غرب م�شاحة 115م2 

اك�شاء ممتاز مع العف�س ت�شليم 

فوري ال�شعر 100 مليون ه� : 

 0961162162
دمر  منزل مب�رضوع  <للبيع 
 + 180م2  م�شاحة   16 ج 

كراج �شيارات 3 غرف نوم و 

���ش��ال��ة  و ���ش��ال��ون ب��داع��ي 

ال�شفر ه� :0966965777

 5 البلد  بدمر  �شقة  <للبيع 
غرف و منافع بوادي ال�شيل 

م�شم�س مهوي موقع مميز ه� 

 –  3 1 3 6 1 2 6  :

 0931805301

مزة 
<للبيع منزل طابق فيال باملزة 
على  اول  قبو  غربية  فيالت 

العظم م�شاحة 225م2 / 4 

ال�شفر  ب��داع��ي  اجت��اه��ات / 

فقط  للجادين  مغري  ب�شعر 

 : ه�����������  و��������ش�������ي�������ط  دون 

 0944757061

<للبيع او االستثمار مبنى جتاري صناعي 
مجمع   – شركة   – بنك  يصلح  خدمي 
بالبرامكة  او جتاري  طبي مرخص معمل 
املنطقة احلرة مساحة 600م2 مكاتب 
و صالة و مستودعات كسوة ممتازة و جاهز 
للعمل الفوري / مواقف متوفرة / هـ : 

 0966965777
<للبيع حمل فروج برو�شتد 
و �شاورما م�شاحة 50م2 مع 

امل��زه  يف  التجهيزات  ك��ام��ل 

ال�شعر مغر/ بعد املعاينة /

ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ف�����ق�����ط ه�������� : 

 0933568282

<لالجار حمل مبنطقة املزة 
اأول �شارع املدار�س م�شاحة 

15 و  ف���وق  60م2 ط��اب��ق��ن 
ي�شلح �شالون  45م2  حتت 

حالقة ن�شائي مع عدة كاملة 

مطلوب 3،5 مليون و بازار ه� 

 0966184190 :

<ل���الج���ار م��ك��ت��ب ب��ال ارم��ة 
مبنطقة الرو�شة قرب موؤ�ش�شة 

ال�شينما ار�شي باب م�شتقل 

على ال�شارع م�شاحة 160م2 

اجار 8،5 مليون و بازار ه� 

 0966184190 :

<ل��ل��ب��ي��ع م��ك��ت��ب يف ���ش��ارع 
ط1  40م2  م�شاحة  ال��ث��ورة 

فروغ + ملكية الت�شليم فوري 

دي��ل��وك�����س غ��رف��ة و ���ش��ال��ة و 

منافع ه� : 0951418823 

 4472374 –
مكتب  ف��ق��ط  <ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
جتاري م�شاحة 28م2 طابق 

بناء  فكتوريا  يف  فني  اول 

فندق ا�شيا ي�شلح لعدة مهن 

 –  0954681785  : ه���� 

2223901 بعد 12 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��زة جبل 
م�شاحة  ط4  العام  ال�شارع 

110م2 / 2 ن��وم / جنوب 
�رضق غرب اك�شاء ممتاز مع 

ت�شليم  طابو  اطاللة  العف�س 

فوري ه� : 0961162162 

امل����زة  ����ش���ق���ة يف  <ل���ل���ب���ي���ع 
م�شفى  خ��ل��ف  ات���و����ش���رتاد 

الرازي طابق اول 3 اجتاهات 

م�شاحة 200م2 ك�شوة جيدة 

ه� : 0964646488 

<ل��ل��ب��ي��ع م���ن���زل ب���امل���زة 86 
�شاحة ال�شباط ط3 م�شاحة 

150م2 / 3 ن��وم / جنوب 
����رضق اك�����ش��اء ج��ي��د اإط��الل��ة 

مفتوحة ال�شعر 30 مليون و 

بازار ه� : 0961162162 

<للبيع منزل باملزة اتو�شرتاد م�شاحة 
115م2 ك�شوة ممتازة اطاللة خالبة 
مولدة + كراج ب�شعر مغري للجادين 

فقط دون و�شيط ه� : 0944757061 

 6127552 –

شقق متفرقة 
منزل  امل��ق��اي�����ش��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
بالعدوي اإطاللة جميلة 3 غرف 

نوم و �شالون كبري طابو 115 

مليون ه� : 0951553163 

<لالجار �شقة مفرو�شة ب�شاحية 
قد�شيا �شبابي باخلام�شة ك�شوة 

و ف��ر���س ج��ي��د ار���ش��ي��ة م��ع ب��اب 

كبرية  و  رائ��ع��ة  حديقة  م�شتقل 

ع��ائ��ل��ة ���ش��غ��رية ل��ل��ج��ادي��ن دون 

و�شيط ه� : 0988266149 

<ل���الج���ار م��ن��زل غ��رف��ت��ن و 
فر�س  مفرو�س  ط3  �شالون 

ج��ي��د يف ب��ي��ت ���ش��ح��م خلف 

ج��ام��ع فاطمة ال��زه��راء ه��� : 

 0999729364
مدينة  و�شط  فندقي  <جناح 
دم�شق غرفتن مع �شالون و 

م��ن��اف��ع ل��ل��ع��ائ��الت و ال��ط��الب 

الأ�شبوعي  و  اليومي  لالجار 

لليلة  ل.�����س   7000 ب�شعر 

ال�������������������واح�������������������دة ه��������������� : 

 0955560319
<لالجـــار اليومـــي األســـبوعي  
الشهري بدمشق غرف مفروشة 
)   1000 ل.س للســـرير احلمام 
املشترك ( 2000 ل.س للسرير 
 + بـــراد  اخلـــاص(   احلمـــام 
مكيفـــة ضمن ) البيت الشـــامي 
بغـــداد خلـــف جامـــع  ( شـــارع  
اجلـــوزة هــــ :   0112320771 – 

 0936855455
<لالجار منزل قبو ب�شارع بغداد 
 3 الالييك  مدر�شة  خلف  الرجعة 

غرف و �شالون و منافع و حديقة 

مفرو�س ه� : 0932420524 – 

 0944210450
<لالجار �شقة يف عرنو�س ط2 
/ 3 غرف و �شالون  و �شفرة 

مفرو�شة م�شاحة 160م2 اجار 

 0951418823  : ه�  �شنوي 

 4472374 –
<لالجا راو البيع او املقاي�شة 
منزل ب�رضقي التجارة ط6 مع 

م�شعدين اطاللة رائعة كراج 

�شيارة  ناطور دون فر�س 3 

غرف و �شوفا ب 275 الف 

�����������ش����������ه����������ري����������ا ه������������������ : 

 0951553163

منزل  املقاي�شة  او  <للبيع 
ب��ال��ق�����ش��ور غ��رف��ت��ن ن����وم و 

���ش��ال��ون ك��ب��ري ط��اب��و اخ�رض 

ت�شليم فوري 95 مليون ه� : 

 0951553163
فـــي  ل  منـــز <للبيـــع 
املهاجريـــن ج 4 عاطـــف 
مساحة 100م2 /4 غرف 
 + ســـطح   +  / صالـــون  و 
100م2 اطاللة  غرفتني 
رائعة غربي شرقي طابو 
بسعر بسعر 65 مليون هـ 

 0949991204 :
تواأمية يف قرى  <للبيع فيال 
 / 1000م2  م�شاحة  ال�شد 

بناء 170م2 / اطاللة مفتوحة 

اك�شاء  ال��ع��ام  ال�����ش��ارع  على 

قدمي ت�شليم فوري ب�شعر 200 

مليون ه� : 0961162162 

<للبيع شقة في املزرعة 
الشـــهبندر  شـــارع  قـــرب 
مساحة 90م2 / 4 غرف 
و صالة / ط1 فني حكم 
محكمة تصلح ســـكني او 
جتـــاري ) مجمع مكاتب 

( هـ : 0959983471 
لعفيف   ا في  ل  منز <للبيع 
على  شيد  لر ا ن  و ر ها ع  ر شا
مساحة  فني  ط2  العام  الشارع 
شمالي  جنوبي  شرقي  189م2 
5 برندا   5 غرف + حمامني + 
مقابل املختار برنبو السعر بعد 
 –  3334820  : املعاينة هـ 

 0944998286

<لالجار �شقة �شكنية �شغرية 
منطقة  يف  70م2  م�����ش��اح��ة 

امل���ي���دان ث��ري��ا ط��اب��ق ار���ش��ي 

�شوبر   / مكيفة   / مفرو�شة 

دي���ل���وك�������س ) روع������ة ( ه����� : 

 0936657184

ســـكن  شـــقة  <للبيـــع 
ط2  تخصـــص  شـــبابي 
غربـــي  برجـــي  بنـــاء 
 80% كســـوة  شـــمالي 
ئـــق  ا حد  + لـــة  طال ا
بســـعر 18 مليون تنازل 
 : هــــ  باالســـكان  فـــوري 

 0949991204
<للبيع �شقة م�شاحة 80م2 
مفرق  ال��ق��دمي  ب��ريوت  طريق 

ج���ب���ل ال�������ورد ����ش���وك���ة ع��ل��ى 

ي�شلح  الرئي�شي  ال�����ش��ارع 

قابل  مليون  ب�شعر6  ع��ي��ادة 

ل�������ل�������ت�������ف�������او��������س ه������������� : 

 0999558961
منزل  املقاي�شة  او  <للبيع 
بالعدوي اطاللة جميلة غرفتن 

نوم و �شالون ك�شوة ديلوك�س 

طابو للجادين 75 مليون ه� : 

 0933709044
<منزل عربي بدم�شق القدمية 
جانب مكتب عنرب ار�شي + 

عدد3  منتفعات  و  ط��اب��ق��ن 

طابو اخ�رض مع و�شيط ب 45 

مليون ه� : 0932463164 

فـــي  قبـــو  للبيـــع  >
جرمانا ساحة السيوف 
بالطـــة كاملة مســـاحة 
160م2 مقسم 3 اقسام 
قســـم منزلـــي غرفتـــني 
 : هــــ  جتـــاري  قســـم  و 

 0966383979
م�شاحة   /2/ �شقة  <للبيع 
ك�شوة  110م2  و  100م2 
جيدة جدا يف �شارع خالد بن 

ال�رضطة  قيادة  جانب  الوليد 

 : ه���  قا�شيون   على  اط��الل��ة 

 –  2 2 5 8 3 0 8
  0940087790
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�صــــــ�حب الرتخي�س: الــــــدكتــــــور املهند�س مــــــ�أمــون احلــــــــالق

رقم الرتخي�س 4545 ت�ريخ 2003/6/10

املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

بالربامكة  طبي  <م�شتودع 
بحاجة اإىل موظفة للعمل لديه 

ل�����������ف  اأ  50 ت�����������ب  ب�����������را

 / التالية  بالخت�شا�شات 

�شكرتاريا   / زب��ائ��ن  خ��دم��ة 

مبا�رض  ت�شويق   / تنفيذية 

العمر دون 35 �شنة و اخلربة 

املوا�شالت  و  �رضورية  غري 

موؤمنة ه� :

<�رضكة جتارية بحاجة اإىل 
موظفة بالخت�شا�شات التالية 

مق�شم / ا�شتقبال / �شكرتاريا 

براتب �شهري 60000 ل.�س 

موؤمنة و اخلربة  املوا�شالت 

غ��������ري ����������رضوري���������ة ه��������� :   

 0 9 9 6 6 7 7 4 4 4 -

 2253712
<���رضك��ة جت��اري��ة تعمل يف 
جمال IT  بحاجة اىل �شباب 

خريجي  ال�شيانة  ق�شم  يف 

الكرتون و معلوماتية لالت�شال 

و ار�شال ال�شرية الذاتية ه� : 

 0930995812
<م���ط���ل���وب م���وظ���ف ي��ح��م��ل 
او  �شهادة �شواقة / خا�شة 

عامة / للعمل لدى �رضكة ه� 

 –  0930147448  :

 5643460

سكرتاريا
بقد�شيا  جت���اري���ة  <����رضك���ة 
بحاجة اىل رفد كوادرها / 

���ش��ك��رت��اري��ا – حم��ا���ش��ب��ة – 

خدمة زبائن / العمر دون 35 

�شنة اخل���ربة غ��ري ���رضوري��ة 

 : ه������   60000 ال������رات������ب 

 –  3 2 2 1 9 3 5
 0931606999

<<���رضك��ة جت��اري��ة بحاجة 
بالخت�شا�شات  موظفة  اإىل 

ا�شتقبال /  التالية مق�شم / 

�شهري  ب��رات��ب  ���ش��ك��رت��اري��ا 

املوا�شالت  ل.���س   60000
موؤمنة و اخلربة غري �رضورية 

 –  2215788    : ه������ 

  0988179715
ملكتب  �شكرترية  <م��ط��ل��وب 
جت��اري ه� : 2165666 – 

 0992722275

<ل��ل��ب��ي��ع م��ك��ت��ب ب��ال��ق�����ش��اع 
كعيادة  ي�شلح  الورد  جناين 

او ملهند�س او حمامي قبو له 

نافذتن على املدخل  م�شاحة 

26،5 م2 ب�شعر 42 مليون 
ه� : 0933230599 

اخ�رض  طابو  ار���س  <للبيع 
مفرزة قلعة جندل جنوب قطنا 

مطلة على اتو�شرتاد ال�شالم 

على  ال��وق��ع  ح�شب  ال�شعر 

ال����واق����ع ه����� :  امل���خ���ط���ط او 

 –  6 8 2 3 4 4 8
 0933594898

ل��ل��ب��ي��ع م���زرع���ة يف درو���ش��ا 

دومن   4،5 البوي�شة  منطقة 

م�شورة مع بئر م��اء ع��دد 2 

ناطور  غرفة  م��ع  ريفي  بيت 

طابو / �شجر زيتون / ه� : 

 0944646867
<ارض للبيـــع فـــي ريف 
دمشق الشـــرقي / دوما 
املنطقـــة   / كـــردي  تـــل 
الصناعيـــة التنظيمية 
بني معمل شموط ووتار 
لها مدخلني من تل كردي 
و تل صوان مســـاحة 40 
دومن / بيعـــة كاملة / هـ 

 0937390530 :
<للبيع فيال  و ار�س بيعفور 
من دومن – 7 دومن فيها فيال 

و م�����ش��ب��ح ج���دي���دة ج��اه��زة  

و  رائع  موقع  ك�شوة ممتازة 

اإط��������الل��������ة خ������الب������ة ه�������� : 

 0966965777

سيارات لآلجار
<لالجار ميكرو �شياحي 14 
راكب �شمن خط املدينة مع 

دفع بدل تامن و �شمانة له 

ما  و  �شنة  انتقال  مع خدمة 

 0991018227  : ه�  ف��وق 

 0981685171 –

موظفون
<����رضك���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة مب��ج��ال 
التجميل و العناية بالب�رضة بحاجة 

 / التالية  ب��امل��ج��الت  موظفة  اىل 

 /  - �شكرتارية   – زب��ائ��ن  خدمة 

غري  اخل�����ربة   75000 ب���رات���ب 

 35 دون  ال����ع����م����ر  �������رضوري������ة 

املوا�شالت موؤمنة ه� : 3221935 

 0932016330 –

أزياء
<معمل لجنوري بحاجة اىل 
عاملة امبالج براتب ممتاز و 

ب��������دل م�����وا������ش�����الت ه������� : 

 0949292981
<ورشة خياطة بحاجة 
عاملـــة  او  عامـــل  الـــى 
فـــي مجـــال بانطـــو هــــ : 

 5442879

طلبات  لتو�شيل  م�شتعد  <���ش��اب 
دراجة كهربائية �رضيعة بكافة مطاعم 

دوام م�شائي او جزئي لال�شتف�شار 

ه� : 0951229349 

<مدرس مجاز جامعيا 
مســـتعد  ة  خبـــر و  ذ
إلعطاء دروس في مادة 
احملاسبة لطالب الصف 
االول الثانوي جتاري هـ 

 0944627090 :
لإعطاء  م�شتعدة  <مدر�شة 
درو��������س ب���ال���ري���ا����ش���ي���ات – 

الفيزياء – الكيمياء للمرحلتن 

الإع���دادي���ة و ال��ث��ان��وي��ة ه��� : 

 0944593278
<م��ط��ل��وب ان�����ش��ة ل��ت��دري�����س 
انكليزي  تا�شع  �شف  طالب 

– ريا�شيات – فرن�شي ه� : 
 0999745871

لإع��ط��اء  م�شتعد  <م���در����س 
فيزياء   – ريا�شيات  درو���س 

– كيمياء – عربي – انكليزي  
مع  التا�شع  ال�شف  لطالب 

ت�شميع العلوم و الجتماعيات 

ه� : 0955704001 

غب  تر ية  ر جتا كة  شر >
ميكانيك  مهندسة  بتوظيف 
و  نة  صيا في  ة  خبر يه  لد
تركيب املصاعد شرط إمكانية 
ل  تصا ال ا ر ستفسا لال لسفر  ا
 –  3 3 2 0 5 8 3  : هـ 

 0931653231
<م�شتودع طبي يف الربامكة 
م���وظ���ف���ات  اإىل  ب����ح����اج����ة 

 / التالية  بالخت�شا�شات 

����ش���ك���رت���اري���ا –  م��ق�����ش��م – 

ا�شتقبال / براتب �شهري 70 

األف و املوا�شالت موؤمنة ه� : 

 –  0 9 9 6 6 7 7 4 4 4
 2253712

�شيارته  <مطلوب موزع مع 
للعمل �شمن مدينة دم�شق / 

راتب + ن�شبة / بعد املقابلة 

ه� : 0944501616 

<مطلوب للعمل حصرا 
بدوام في مكتب دعاية 
مصمـــم /ة/ ممن تتوفر 
عاليـــة  خبـــرة  لديهـــم 
الفوتوشـــوب  ببرامـــج 
و  يتر  لســـتر ال ا و 
هــــ  معـــا  يـــن  االنديزا
 –  0944355358  :

 2332611
موظفة  او  موظف  <مطلوب 
ح��ل��وي��ات  ور���ش��ة  يف  للعمل 

ال����رات����ب ب��ع��د امل��ق��اب��ل��ة يف 

 : ه�  حامي�س  ب��رزة  م�شاكن 

0944501616
<مستودع مواد غذائية بحاجة 
الى مدخل بيانات يجيد ادخال 
على  سريع  بشكل  لبيانات  ا
في  ببعمل  اكسل   برنامج 
من  الكرمي  جامع  جانب  ببيال 
براتب  عصرا   5  – صباحا   8
80 الف التواصل  وات ساب هـ 

 0932724776 :
<م���ط���ل���وب م���وظ���ف���ة مل��ك��ت��ب 
مواد  لبيع  باحلريقة  جتاري 

الطباعة بدوام كامل اخلربة 

غ��������ري ����������رضوري���������ة ه��������� : 

 –  0 9 4 9 2 5 5 0 2 9
 2215251

<مطلوب معلم بالط ذو خربة 
جيدة للعمل براتب يومي ه� : 

 0933296116
للعمل  حالقة  معلم  <يلزمنا 
ب�شالون حالقة باملرجة براتب 

ممتاز ه� : 0992121110 

/ة/  كابنت  للعمل  <مطلوب 
���ش��ال��ة / ك��وم��ي��ك /ة ه���� : 

 0988837018

رعاية وتنظيف
<لدينا ور�شات تعزيل للمنازل 
ال�������رضك���ات /  و امل��ك��ات��ب و 

مدبرات منزل لالأعمال املنزلية 

الأطفال  و  امل�شنن  رعاية  و 

 : ه�  مقيمات و غري مقيمات 

 –  0 9 9 3 1 5 2 1 2 0
 8113020 – 8113025

�شيدة  لدى  مقيمة  <مطلوب 
م�شنة يف دار ال�شعادة العمر 

دون 30 �شنة يف�شل اخلربة 

 10 اىل  م�شاء   6 م��ن  دوام 

ل  كامل  اجلمعة  و  �شباحا 

ي��������وج��������د ع������ط������ل������ة ه����������� : 

 0936664440
<مطلوب عاملة مدبرة منزل 
ل���دى ع��ائ��ل��ة حم��رتم��ة للعمل 

 : ه�������  دوام  او  م���ق���ي���م���ة 

 –  0 9 9 2 7 2 2 2 7 5
 2165666

ة  عد مســـا ب  <مطلـــو
دوام  املنـــزل  ألعمـــال 
8 ســـاعات يوميـــا غيـــر 
فـــي  للعمـــل  خنـــة  مد
مشـــروع دمـــر او ضاحية 
او  املالكـــي  او  قدســـيا 
كفرسوسة هـ : 5653309 

 0932480005 –

<�رضكة متخ�ش�شة مبجال العناية 
اىل  بحاجة  التجميل  و  بالب�رضة 

م��وظ��ف��ة حم��ج��ب��ة ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��ا / 

�شكرتاريا + خدمة زبائن / براتب 

20 األ����ف اأ���ش��ب��وع��ي��ا اخل����ربة غري 
�رضورية العمر دون 35 �شنة ه� : 

 2225099 – 0997208809
<<�����رضك����ة ط��ب��ي��ة ب���ح���اج���ة اإىل 
للعمل  اإداري��ة  موظفة  و  �شكرترية 

لديها براتب �شهري 65000 ل.�س 

اخلربة غري �رضورية و املوا�شالت 

 –   0996677444  : ه�  موؤمنة 

 2253712
مشق  د في  ملة  عا كة  <شر
لقسم  موظف  بتوظيف  ترغب 
اللغة  اتقان  شرط  التسويق 
السفر  إمكانية  و  االنكليزية 
التالية  األرقام  على  التواصل 
 –  0931653231  : هـ 

 3320583
ملكتب  �شكرترية  <م��ط��ل��وب 
فوق  العمر  بدم�شق  جت��اري 

���ش��ب��اح��ي  دوام  ���ش��ن��ة   24
الت�شال من 10 �شباحا 1- 

ظهرا ه� : 2229684 

<مطلوب �شكرترية ملكتب جتاري 
جتيد  ال��رو���س  ب���رج  بالق�شاع 

القيام  و  الكمبيوتر  على  العمل 

بالعمال املكتبية متفرغة للعمل 

و ذات مظهر لئق العمر دون 32 

 –  5427524  : ه�����  ����ش���ن���ة 

 0945235375
<�رضكة طبية بحاجة اإىل �شكرترية 
و موظفة اإدارية للعمل لديها براتب 

�شهري 65000 ل.�س اخلربة غري 

�رضورية و املوا�شالت موؤمنة ه� : 

 0988179715 – 2215788

<م���ط���ل���وب م����دب����رات م��ن��زل 
ل���الأع���م���ال امل��ن��زل��ي��ة و رع��اي��ة 

امل�شنن و الأطفال مقيمات و 

غري مقيمات ه� : 4455572 

 0933439985 –
<مطلوب مقيمة لعائلة 
صغيرة العمر من 45-18 
ســـنة هـ : 0932480005 

 5653309 –
<مطلوب عامالت خدمة منزلية 
لرعاية امل�شنن/ عمال تنظيف 

 –  3325978: ه���  ور���ش��ات 

  0992337260
<مطلـــوب مدبـــرة منزل 
مقيمـــة لرعايـــة مســـنة 
ة  عد ملســـا ا و  ة  مقعـــد
فـــي أعمـــال املنـــزل هــــ : 
 –  0 9 3 2 4 8 0 0 0 5

 5643866
<مطلوب عاملة خدمة منزلية 
مقيمة لرعاية الأطفال و امل�شنن 

 –  2 1 6 5 6 6 6  : ه��������� 

 0992722275
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
امل��ن��زل��ي��ة و رع���اي���ة امل�����ش��ن��ن و 

الأطفال مقيمات و غري مقيمات 

 : ه���  �شنة   45-18 ب��ن  العمر 

 8113025 – 0993152120
 8113020 –

حالقة وجتميل.
<يلزمنا اآن�شة للعمل ب�شالون 
حالقة براتب جيد اخلربة غري 

�������������������رضوري������������������ة ه����������������� : 

 0992121110
<مطلوب مندوبني لبيع امليك 
مكافآت  و  براتب  للصالونات  اب 
تصل 90 ألف هـ : 2237474 

 0932965820 –

<�رضكة جتارية بالربامكة بحاجة 
اىل رفد كوادرها بالخت�شا�شات 

التالية / �شكرتاريا / حما�شبة / 

األف   65 براتب   / زبائن  خدمة 

العمر دون 35 �شنة املوا�شالت 

 –  0993882780  : ه�  موؤمنة 

 2225099
اىل  بحاجة  جتارية  <�رضكة 
�شكرترية تنفيذية جتيد العمل 

ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ال��ت�����ش��م��ي��م / 

ال�شرية  اإر�شال   / فوتو�شوب 

الذاتية ه� : 0930995812 

<م�����ش��ت��ودع ط��ب��ي يف ال��ربام��ك��ة 
م�����وظ�����ف�����ات  ىل  اإ ب������ح������اج������ة 

التالية / مق�شم  بالخت�شا�شات 

– �شكرتاريا – ا�شتقبال / براتب 
املوا�شالت  و  األ��ف   70 �شهري 

 –  2215788  : ه�����  م���وؤم���ن���ة 

  0988179715

عمال
<بحاجة اىل عامل /ة/ عادي 
او فني للعمل لدى �رضكة على 

راتب  و  ب��دوام  انتاج  خطوط 

 0930147448  : ه���  جيد 

 5643460 –
<مستودع مواد غذائية بحاجة 
 – نقل  مستودع  عمال  الى 
حتميل – تخزين للعمل ضمن 
منطقة ببيال جانب جامع الكرمي 
من 8 صباحا – 5 عصرا براتب 
70 الف  التواصل وات ساب هـ : 

 0932724776
مهن

<محـــل في امليدان ثريا 
بحاجة اى معلم ســـلطة 
 : هــــ  للجاديـــن  فواكـــه 

 0944928847
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 <للبيع اف�شل  نوع جهاز 

�شماعة اذن �شتاركي و بو�س 

املاين ورا الذن �شوت قوي 

ه� : 0951229349 

ايطالية  طعام  غرفة  <للبيع 
بحالة ممتازة 12 كر�شي مع 

فيرتينا و در�شوار عدد 2 ه� 

 0944230313 :

  LG للبيع مايكرويف نوع>
لون ابي�س قيا�س و�شط بحالة 

ممتازة ال�شعر 40 الف ه� : 

 0999147324

�س  اوهايو  م�شجلة  <للبيع 
ي���دي + ك��ا���ش��ي��ت م��ع بفلن 

 10 ال�شعر  مم��ت��ازة  ب��ح��ال��ة 

األف ه� : 0999147324 

 10 ق��دره  و  مبلغ  <يلزمنا 
ن�شبة  ناجح  مل�رضوع  مليون 

الرباح 20 % مقابل �شيكات 

 : ه�����������  ���������ش��������ن��������دات  او 

 0937793257

<مطلوب طبيبة اسنان 
للعمل في عيادة اسنان 
ســـنتر  م  لشـــا ا ل  مبـــو
ســـة  سو كفر تنظيـــم 
اخلبـــرة غير ضـــرورة هـ 

 0969019227 :

 <للبيع �شجادة �شيدا قيا�س 

2×4 بحالة ممتازة ب�شعر 30 
الف ه� : 0999147324 

  kva  80 كهرباء  <مولدة 
مع  ي  نكليز ا كينز  ر با ع  نو
ممتازة  بحالة  كاملة   / كامت 
ست   (  6،200،000 السعر 
 : هـ   ) الف  متئتا  و  ماليني 

 0944625168
للبيع �شوبية مازوت تقليدية 

ال��ب��واري  م��ع  البا�شا  م��ارك��ة 

 10 ال�شعر  مم��ت��ازة  ب��ح��ال��ة 

الف ه� : 0999147324 

<�شاب لبناين مقيم يف دم�شق 
لبنانية  خ��ا���ش��ة  ���ش��ي��ارة  مي��ل��ك 

م�شتعد ل�شتقبال طلبات خا�شة 

اإىل لبنان و تاأمن حجز فندقي 

م�شمون ه� : 0955341791 

 0096171226747 –

لي  صيد ة  د شها ب  <مطلو
 : هـ  ئم  ا د خيص  تر

 0937247919

<للبيع كولر ماء نوع رامكو 
بحالة ممتازة ب�شعر 35 الف 

ه� : 0999147324 

بكافة  للقيام  م�شتعد  <�شاب 
اأع��م��ال الك�����ش��اء و ال��ه��دم و 

الرتحيل – ق�رض �شرياميك و 

ت��ك�����ش��ري ب���الط / ���رضع��ة يف 

العمل و دق��ة ب���الأداء / ه��� : 

 0943914214

<للبيع معدات مطعم و كافيه 
كاملة / فرن و خمارة – مكنة 

ط������اولت –  ك��اب��ت�����ش��ي��ن��و – 

كرا�شي - برادات – فريزرات 

- / اأملاين ايطايل ا�شتعمال 

  : ه���������� ������������ش�����������ه�����������ر   اأ  3
 0966965777

<للبيع قالية بطاطا اقت�شادية 
جديدة  كويتية  ون�شة  ماركة 

 : ه������  ال������ف   40 ال�������ش���ع���ر 

 0999147324

 / ي  مخبر فني  ب  <مطلو
مراسل للعمل في مخبر حتاليل 
طبية االتصال من 8-4 عصرا 

هـ : 2238766 
و  ا ني  ال صيد ب  مطلو >
في  للعمل  نية  ال صيد
 : هـ  دمشق  بريف  صيدلية 

 0997132149




